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റിത്വ 2020- ആഘോഷസന്ധ്യ
    ക�ോകേജ് യൂണിയൻ 2020 
ഉത്ഘോടന ചടങ്ോയ  റിത്വ 
2020 മോർച്്  3നു സെമിനോർ 
ഹോേിൽ നിറെദകെോസട 
നടന്നു. പരിപോടിയിൽ പ്രശ
സ്ത മോധ്യമപ്രവർത്ത�ൻ 
മീഡിയ വൺ െീനിയർ റി
കപേോർട്ടർ ശ്ീ. അഭിലോഷ് 
കമോഹനൻ മുഖ്യോതിഥിയോയി. 
സ്റോഫ്  അഡഡ്വെർ കഡോ. 
റികതഷ് ബി െ്വോഗതം 
ആശംെിച് ചടങ്ിൽ പ്രിൻ
െിപേൽ കഡോ. അബ്ദുൽ 
ഹമീദ് മുഖ്യ പ്രഭോഷണം 
നടത്തി.               .
  ക�ോകേജ് യൂണിയസറെയു൦, 
ആർട്െ് ക്ലബ്ിസറെയു൦ 
ഉത്ഘോടനം അഭിലോഷ് 
കമോഹനൻ നിർവഹിച്ചു. 
നിലവിൽ ഭോരതത്തിസല 
പൗരത്വ കഭദഗതി 
ബില്ിനു എതിസരയുള്ള 

പ്രതികഷധങ്ൾ �്യോമ്പസു
�േിൽ നിന്ോണ് തുടങ്ിയ
സതന്നും െമൂഹത്തിസറെ 
�ണ്ോടിയോയ �്യോമ്പെി
സന നയിക്ോൻ യൂണിയനു  
�ഴിയസട്ട എന്് അകദേഹം 
ആശംെിച്ചു. .   
  ഫിെി�ൽ എഡയൂകക്ഷൻ 

ക�ോകേജ് ല�്ചറർ, 
കജോൺെൻ കജോർജ് ക്ോർ
ട്െ് ക്ലബ് ഉത്ഘോടനം നിർ
വഹിച്ചു. ക�ോകേജിൽ മി�ച് 
മത്സരങ്ൾ െംഘടിപേിക്
ണസമന്നും അതിനുള്ള 
െഹോയങ്ൾ ഉണ്ോകുസമ

ന്നും അകദേഹം പറഞ്ഞു. 
ആകരോഗ്യ ക�രേത്തിനോയി 
�േിക്േങ്ളം �േി�ളം 
അ ത ്യോ വ ശ ്യമ ോ സ ണ ന്നു ം 
ക�ോകേജിസല ഗ്ൗണ്ിസറെ 
കശോചനീയവസ്ഥ ചൂണ്ി�ോ
ട്ടി അഭിപ്രോയസപേട്ടു
    സ്റ്റുഡറെ് ഓഫ് ദി ഇയർ പു
രെ് �ോര വിതരണം, 
ക�ോകേജ് യൂണിയൻ നയൂെ്  
സലറ്റർ പ്ര�ോശനം, കെോൺ 
മത്സരങ്ളസട െമ്ോന
ദോന൦ ഇവയു൦ ചടങ്ിൽ 
നിർവഹിച്ചു. സചയർമോൻ 
ഹരി കൃഷ്ണൻ, കഹോ്ിറ്റൽ 
സൂപ്രണ്് കഡോ. ഗീത കജോെ് 
എന്ിവർ െംെോരിച്ചു. 
ജനറൽ സെക്രട്ടറി മുഹമ്ദ്  
ഷഹബോെ് നന്ി അറിയിച്ചു.
  പിന്ീട് നടന് ബോച്് 
സ്ഷ്യൽ പരിപോടി�ൾ, 
ക�ോകേജ് കഡ സെലികരേഷ
സറെ മോറ്റ് കൂട്ടി. രോത്ിയിൽ 
നടന് ഡി. സജ കയോടു കൂടി  
റിത്വ 2020  ആകഘോഷങ്ൾ
ക്് വിരോമമോയി.

രമ്യ വി എസ്സ് മികച്ച വിദ്യയാർത്ി

New College Union Members along with honourable Cheif Guest 
of Ritwa 2020 Mr. Abhilash Mohanan, Chief Reporter, Media One

എെ്. എഫ്. ഐ ജി. എച്. 
എം. െി യൂണിറ്റ് ക്ോൺ
െർ സചയ്യുന് മി�ച് വിദ്യോർ
ത്ിക്കുള്ള കഡോ. എ. ജി. ജഗ
ദീശൻ സമകമ്ോറിയൽ 
സ്റ്റുഡറെ് ഓഫ് ദി ഇയർ പുര
െ് �ോരം 38-ോ൦ ബോച്ിസല 
രമ്യ വി. എെ് �രസ്ഥമോ
ക്ി. റിത്വ 2020 ചടങ്ിൽ 
മോധ്യമ പ്രവർത്ത�ൻ 
അഭിലോഷ് കമോഹനനും 
പ്രിൻെിപേൽ കഡോ. 
അബ്ദുൽ ഹമീദും കചർന്് 
പുരെ് �ോരം നൽ�ി.   .
 വിദ്യോർത്ി�ള൦ അദ്്യോപ
�രം കവോസട്ടടുപേിലൂസട പോഠ്യ
-പോകഠ്യതര വിഷയങ്േിൽ 
മി�ച് പ്ര�ടനം �ോഴച്സവ
ക്കുന് അവെോന വർഷ വി
ദ്യോർത്ിക്്, എെ്. എഫ്. 
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ഐ ജി. എച്. എം. െി 
യൂണിറ്റ് നൽകുന് പുര
െ് �ോരമോണിത്.  .
ക�ോകേജിസറെ എല്ോ പ്രവർ
ത്തനങ്േിലം നിറെോന്ി
ധ്യമോയ രമ്യ, ഈ വർഷ
സത്ത മിസ്്  ജി.എച്.എം.െി. 
കൂടിയോണ്. മുൻ കലഡീെ് 
കഹോസ്റൽ സെക്രട്ടറിയോയും  
ക�ോകേജ് യൂണിയൻ യു.യു.
െി ആയും അകതോസടോപേം 
�ല �ോയി� കമഖലയിലം 
രമ്യ വ്യക്ിമുദ്ര സതേിയിച്ിട്ടു
ണ്്.  ..

വനിതാ ദിനം ആചരിച്ചു

  െമത്വത്തിനും 
െ ്വോ ത ന്ത്യത്ത ി നു മ ോ യ ി 
ഇകന്ോേം സ്തീ�ൾ നട
ത്തിയ കപോരോട്ടങ്സേ ആദ
രിച്ചു സ�ോണ്് കലോ�ം വനി
തോദിനം ആകഘോഷിച്കപേോൾ 
ജി. എച്. എം.െിയും അതിൽ 
പങ്കുകചർന്നു.സതോണ്ണൂറു ശത
മോനകത്തോേം വിദ്യോർത്ിനി
�ൾ പഠിക്കുന് ഈ �ലോല
യത്തിസറെ കനട്ടങ്േിസലല്ോം 

പുരഷന്ോകരോസടോപേം സ്തീ�
ളം പങ്ോേി�േോയിട്ടുണ്്. 
നമ്മുസട ഡദന൦ദിന ജീവിത
ത്തിൽ, �രത്ം �ോവലമോ
കുന് സ്തീ�കേോടുള്ള ആദര
സൂച�മോയി, ക�ോകേജ് 
യൂണിയൻ, �്യോമ്പസ്ിനുള്ളി
ലള്ള സ്തീ�ൾക്് വനിതോ ദി
ന ോ ശ ം െ ോ � ോ ർ ഡു � ൾ 
നൽ�ി.  ഒര വിപ്ലവ പ്രതി
കഷധത്തിസറെ ഒർമക്ോണ് 
നമ്ൾ ഈ ദിനം ആചരിക്കു
ന്ത്. .

Covid 19 - Pandemic
The Corona virus spreading all over the World. Be Cautious, Break the Chain

  The Pandemic Co-
rona virus alias Covid 19  is 
spreading. Coronavirus dis-
ease 2019 (COVID-19) is an 
infectious disease caused by 
severe acute respiratory syn-
drome coronavirus 2 (SARS-
CoV-2) The disease was first 
identified in 2019 in Wuhan, 
the capital of Hubei, China, 
and has since spread global-
ly, resulting in the 2019–20 
coronavirus pandemic. Com-
mon symptoms include fe-
ver, cough, and shortness 
of breath. Muscle pain, spu-
tum production, diarrhea, 
sore throat and loss of taste 
and/or loss of smell are less 
common. While the major-
ity of cases result in mild 
symptoms, some progress to 
pneumonia and multi-organ 
failure As of 25 March 2020, 
the rate of deaths per num-
ber of diagnosed cases is 4.5 
percent; however, it ranges 
from 0.2 percent to 15 per-
cent, according to age group 
and other health problems. 

The virus is typically spread 
during close contact and via 
respiratory droplets produced 
when people cough or sneeze. 
Respiratory droplets may 
be produced during breath-
ing but it is not considered 
airborne  It may also spread 
when one touches a contam-
inated surface and then their 
face. It is most contagious 
when people are symptomat-
ic, although spread may be 
possible before symptoms 
appear. The virus can live 
on surfaces up to 72 hours. 
Time from exposure to on-
set of symptoms is generally 
between two and fourteen 
days, with an average of five 
days. The standard method of 
diagnosis is by reverse tran-
scription polymerase chain 
reaction (rRT-PCR) from a 
nasopharyngeal swab. The 
infection can also be diag-
nosed from a combination 
of symptoms, risk factors 
and a chest CT scan show-
ing features of pneumonia. 
 R e c o m m e n d e d 
measures to prevent infec-

infection include frequent 
hand washing, social distanc-
ing (maintaining physical dis-
tance from others, especially 
from those with symptoms), 
covering coughs and sneezes 
with a tissue or inner elbow, 
and keeping unwashed hands 
away from the face. The use 
of masks is recommended by 
some national health author-
ities for those who suspect 
they have the virus and their 
caregivers, but not for the 
general public, although sim-
ple cloth masks may be used 
by those who desire them. 
There is no vaccine or specific 
antiviral treatment for COV-
ID-19. Management involves 
treatment of symptoms, 
supportive care, isolation, 
and experimental measures.
 The World Health 
Organization (WHO) de-
clared the 2019–20 coro-
navirus outbreak a Public 
Health Emergency of Inter-
national Concern (PHEIC) 
on 30 January 2020 and a 
pandemic on 11 March 2020. 
As per the  available data, 

in the internet, there are 
489644 cases reported all over 
the world. In India it is 716 as 
on 26.03.2020. Out of those 
cases 45 recovered but 14 died.
 In Kerala 112 cases 
reported and 3recovered from 
the disease. Government and 
Health services are working 
hard to bring down the epi-
demic.   Kerala Government 
initated the Break the Chain 
challenge to persue the peo-
ple to wash their hands  in 
hygenic way and frequently. 
Central Govt asked People 
to stay home on 22.03.2020 
as Janata Curfew to break 
the chain of Conorna Virus. 
From Monday onwards the 
State lockdown and permit-
ted the District authorities to 
approve Sect 144 in their dis-
trict as per the Situation. On 
tuesday evening Hon. Prime 
Minister announced Lock-
down in the Country for 21 
days for the safety the people.
 Kerala ‘s Hon Health 
minister had announced that 
the Homoeopathic Med-
icine can be used as Im-
mmunity Booster along with 
the safety directions of the 
State Corona Control Cell.

ALL EXAMS POSTPOND 
INDEFINITELY- KUHS

 “All the noti-
fied examinations & 
their registration pro-
cess are postponed in-
definitely. New dates 
will be announced lat-
er.” - KUHS Notified.
 The Vice Chan-
cellor Dr. Mohanan 
Kunnumal had direct-
ed the Students to fight 
in this Pandemic War.

Dean (Academic) Dr. V 
V Unnikrishnan had-
directed the teachers to 
conduct classes through 
Internet medias. The 
teachers are asked to 
conduct  online class-
es, providing lecture 
notes online, providing 
educational videos,on-
line examinations,video 
conferencing using vari-
ous mobile applications,  
providing teaching 
learning materials and 
regular follow-up to en-
sure compliances. Our 
Prinipal had taken all the 
measurements to con-
duct the classes through 
Whatsapp Groups.
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ശ്ീ. അഭിലോഷ് കമോഹനൻ ഉത്ഘോടനം  സചയ്തു.



സ�ോകറോണ ഡവറെ് 
കരോഗം ക�രേത്തിൽ പടർ
ന്നു പിടിക്കുന് ഈ െോഹച
ര്യത്തിൽ കഹോമികയോമരന്നു
�ൾ പ്രതികരോധത്തിനോയി 
ഉപകയോഗത്തിൽ സ�ോണ്ടുവ
രോസമന്് ആകരോഗ്യ മന്തി 
സ� സ� ഡശലജ ടീച്ർ 
വോർത്തോെകമ്േനത്തിൽ 
വ ്യക് മ ോ ക് ി . ന ി ല വ ി ൽ 
ക�ോവിഡ്- 19 സന പ്രതികരോ
ധിക്ോനുള്ള വോക്ിസനോന്നും 
അകലോപേതിയിൽ ഇല്ോത്ത 
െ ോ ഹ ച ര ്യത്ത ി ൽ , 
ഡചനയിൽ സ�ോകറോണ 
ഡവറെ് ബോധ സപോട്ടിപ്പുറ
സപേട്ടകപേോൾ തസന് ക�ന്ദ്ര 
ആയുഷ് വകുപേ് മന്തോലയം 
സ�ോകറോണ ഡവറെിസറെ 
കഹോമികയോപേതി പ്രതികരോധ
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ഫീഡിംഗ് റും സ്ഥോപിച്ചു
സ്വ ലേ 

ഓ പി കലേോക്് 17.03.2020
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മരന്ോയ ആഴ്സെനി�ം 
ആൽബം 30 വിതരണം 
സചയ്യണം എന് പത്ക്കുറിപേ് 
പുറസപേടുവിച്ിരന്നു. ഒര 
ഡവറൽ കരോഗത്തിസന പ്ര
തികരോധിക്ോൻ ഒര കഹോമി
കയോപേതി മരന്് ഫലപ്രദമോ
ണ് എന്് 
സതേിയണസമങ്ിൽ കരോഗം 
പിടിസപട്ടവരമോയി അടുത്ത് 
ഇടപഴ�ിയവർക്് ഈ 
മരന്നു നൽ�ി അവർക്് 
കരോഗം ഉണ്ോകുന്ില് എന്് 
ഉറപ്പു വരത്തണം.അത്തരം 
ഒര പഠനം സ�ോകറോണ ബോ
ധയുണ്ോയകപേോൾ ഇന്്യ
യിൽ നടപേോക്കുന്തിന് 
മുൻപോണ് പ്രതികരോധ മര
ന്ോയി ആഴ്സെനി�ം 
ആൽബം 30 നോല ഗുേി� 
വീതം തുടർച്യോയ മൂന്് ദിവ
െകത്തക്് സവറും വയറ്റിൽ

�ഴിക്ോൻ നിശ്ചയിക്സപേട്ട
ത്. അതു സ�ോണ്ടു തസന് 
ക�രേത്തിൽ ഈ മരന്് 
സ�ോകറോണയ്ക് പ്രതികരോധ 
മരന്ോയി നൽ�ിയിരന്ി
ല്. എന്ോൽ സ�ോകറോണ 
ഡവറെ് ബോധ പടരന് 
ഒര യുദ്െമോനമോയ ഈ 
െോഹചര്യത്തിൽ എല്ോ 
ഡവദ്യശോസ്ത ശോഖയിലം 
ഉള്ള ഇത്തരം മരന്നു�ൾ 
ഉപകയോഗിച്് പ്രതികരോധ പ്ര
വർത്തനങ്ൾ ഏക�ോപിപേി
ക്ണം എന്് ആകരോഗ്യ 
മന്തി വോർത്തോ െകമ്േ
ത്തിൽ അറിയിക്കു�യോയിര
ന്നു.   അതികനോസടോപേം  
ആകരോഗ്യവകുപേ് പറയുന് 
�രതല�ളം കവണം.  ഇമയൂ
ണിറ്റി കനടിസയങ്ിലം വോഹ
�രോ�ോനുള്ള െഹചര്യമുള്ള
തിനോൽ െോമൂഹി� അ�ലം 
പോലിക്ണം.  .

പ്രതികരോധിക്ോം കഹോമികയോപേതിയിലൂസട, 
കഹോമികയോമരന്നു�ൾ ജനങ്ൾ ഉപകയോഗിക്ണം 

- മന്തി സ� സ� ഡശലജ ടീച്ർ.

ജി എച് എം സി 
മിക്സഡ് വ�ോളി

 കലോ� വനിതോ ദിന
കത്തോടനുബന്ിച്്,  ആൺ
�രത്തിൽ തിേങ്ിയിരന് 
GHMC യുസട �ോയി�കലോ�
ത്ത് ,  മിക്ഡ് കവോേീകബോൾ 
മത്സരം  നടത്തി 
ക�ോകേജ് യൂണിയൻ. 
 �ോണി�സേ മുൾമു
നയിൽ നിർത്തിയ മത്സര
ത്തിൽ �്വീൻ ബീെിസന 
പ ര ോ ജ യ സ പേ ടു ത്ത ി 
ഡഹക�ർെ് �പേ്  ഉയർ
ത്തി. പ്രതീക്ഷ�ൾ�് അതീ
തമോയി പ്ര�ടനം തസന്യോ
യിരന്നു ടീം 
ഡടറ്റൻെിസറെയും. നീണ് 
നോള�ളസട ഇടകവേയ്ക്കു 
കശഷം GHMC യുസട 

�ോയി�കലോ�കത്തക്കുള്ള 
സപൺകുട്ടി�ളസട ഈ ചുവടു
സവപേിസന ഏസറ പ്രതീക്ഷ� 
കേോസടയോണ് ക�ോകേജ് 
ഏസറ്റടുത്തത്. ക�വലം ഒര 
മത്സരം നടത്തിയതുസ�ോണ്് 
സ്തീപുരഷ െമത്വം ഡ�വ
രിക്ോനോകുസമന്് വിശ്വെി
ക്കുന്ിസല്ന്നും എന്ോൽ വി
ദ ്യോ ർ ത് ി � ൾ �് 
സഗയിമികനോടുള്ള അധിനി
കവശസത്ത കപ്രോത്സോഹിപേി
ക്ോൻ �ഴിസഞെന്നും 
സപൺകുട്ടി�ളസട തോൽപര്യ
ങ്ൾക്കു കവണ്ി ഒര മുകന്റ്റ
ത്തിസറെ തുടക്ം കുറിക്ോൻ 
െ ോ ധ ി സ ച് ന്നു ം
 ക�ോകേജ് യൂണിയൻ ഭോര
വോഹി�ൾ അഭിപ്രോയസപേട്ടു.

ജജനസിസ് 2020

ക�ോകേജ് യൂണിയൻ 
സപയിൻ ആൻഡ് പോല്ികയ
റ്റീവ് ക്ലബ്ിസറെ കനതൃത്വ
ത്തിൽ കബെി�് ഡലഫ് 
െകപേോർട്ട് എന് വിഷയ
ത്തിൽ സെമിനോറും വർ
ക്് കഷോപ്പു൦ നടത്തി. ക�ോഴി
കക്ോട് മിംെിസല െ്കൂൾ 
ഓഫ് റിെെികറ്റഷൻ വിഭോ
ഗത്തിസല വിദഗ്ധ 
െംഘമോണ് ഡഫനൽ 
ഇയർ, പി ജി വിദ്യോർഥി�ൾ
ക്കും, ഇകറെൺ കഡോ�്ടർ
െിനും പരിശീലനം നൽ�ി
യത്. വർക്്കഷോപേിൽ 
പ സ ങ് ടു ത്ത വ ർ സ ക് ല് ോ ം 
ബി.എൽ.എെ് ക�ോഴ്െ് 
െർട്ടിഫിക്റ്റ് നൽ�ി. രണ്് 
ദിവെങ്േിലോയി നടന് 
വർക്്  കഷോപേിൽ 
നൂറ്റിയമ്പകതോേ൦ വിദ്യോർത്ി
�ൾ പസങ്ടുത്

 ദിവെവം നിരവധി അമ്മോരം ഡ�കു
ഞ്ഞുങ്ളം ചി�ിത്സക്ോയി എത്ന് നമ്മുസട 
ആശുപത്ിയിൽ, ഫീഡി൦ഗ് റു൦ ഇല് എന് കപോരോ
യ്മയ്ക് പരിഹോരമോയി. റിെർച്് ഓ. പി. ക്കും 
ഡമനർ ഓ. ടി. ക്കും നടുവിൽ ഉപകയോഗശൂന്യമോ
യി �ിടന്ിരന് മുറിയോണ് ഫീഡി൦ഗ് റു൦ ആയി 
െജ്ീ�രിച്ിരിക്കുന്ത്. .

ഘേഡീസ് ഘ�ാസ്റ്റേിലേ മേിനജേ 
പ്രശ്നത്ിന് ്രരി�ാരമാകുന്നു.

സ്വ ലേ 
ക�ോകേജ് ,, 16.03.2020

 കലഡീെ് കഹോസ്റ
ലിസല മലിനജല 
പ്രശ്നസത്തപറ്റി സല ഗ്ോഫി
കറ്റോ  മുൻപ് റികപേോർട്ട്  സചയ്ി
രന്തോണ്. വര്ഷങ്േോയി 
കഹോസ്റൽ അകന്വോെി�
സേ ബുദ്ിമുട്ടിച്ിരന് മലിന
ജല പ്രശ്നത്തിന് ഒടുവിൽ പരി
ഹോരമോകുന്നു. വിവിധ 
യൂണിയനു�ളസടയു൦ എൽ. 

എച്്. ഭോരവോഹി�ളസടയും 
ന ി ര ന് ര പ ര ി ശ്മ ത്ത ി ന് 
ഒടുവിൽ ഫലം �ണ്ടു. 
കലഡീെ് കഹോസ്റലിസല ഈ 
ഗു ര ത ര പ്രശ്ന ത്ത ി ന് 
പരിഹോരം �ോണുവോനോയി 
എം.എൽ.എ, ജില്ോ �േ
�്ടർ എന്ിവസര െമീപിച്ി
രന്നു ..
 ഇവരസട ഇടസപടലിസറെ 
ഫലമോയി ക�ോകേജ് അധി
�ോരി�ൾ ഡപപേ് �ണക്ഷ
നും കുടിസവള്ള �ണക്ഷനു

കവണ്ി, മോർച്്  12 നു ക�ോൺ
ട്ോ�്ട് ഒപേ് വക്കു�യും �ണ
ക്ഷൻ ലഭിക്കുന്തികലക്് ചി
ലവോകുന് 2,90,000/- രൂപ 
PWD യ്ക്കു അടിയന്ിരമോയി 
ഡ�മോറിയതോയി പ്രിൻെി
പേൽ, ജനറൽ സെക്രട്ടറിസയ 
അറിയിച്ചു. .
 ഇതു പ്ര�ോരം 
വോട്ടർ അകതോറിറ്റി ശുദ് ജല 
വിതരണ ഡപപേ് ഇടോൻ 
തുടങ്ി. .

ക�രേത്തിൽ ക�ോവിഡ് 19 
പിടിമുറുക്ിയ െോഹചര്യ
ത്തിൽ ക�രേത്തിസല എല്ോ  
വിദ്യോർഥി�ൾക്് മോർച്്  10 
നു തസന് അവധി 
പ്രഖ്യോപിക്കു�യും പിന്ീട് 
സമഡിക്ൽ വിദ്യോർഥി�സേ 
ഒഴിവോക്ി. എന്ോൽ ശക്
മോയ പ്രതികരോധ

ക�ോവിഡ് 19: ക്ോസു�ൾ 
സസ്പെൻഡ് സ്െയ്തു.

സ്വ ലേ 
ക�ോകേജ്  17.03.2020

പ്രവ ർ ത്ത ന ങ് ൾ ക്കു 
കശഷവം ക�ോവിഡ് 19 സറെ 
വ്യോപന൦ നിയന്തണോതീത
മോയ െോഹചര്യത്തിൽ 
മോർച്്  17 മുതൽ ഇകറെൺ, 
പിജി വിദ്യോർഥി�ൾ ഒഴിസ�
യുള്ള സമഡിക്ൽ വിദ്യോർ
ത്ി�ൾക്കും അവധി പ്രഖ്യോ
പ ി ക്കു � യ ോ യ ി ര ന്നു . 
വിദ്യോർത്ി�ൾ കഹോസ്റല
�ൾ ഒഴിയണസമന്് പ്രിൻ
െിപേൽ നിർകദശിച്ചു.

ക ബ ോ ധ വ ൽ ക് ര ണ 
പ്രവ ർ ത്ത ന ങ് ള സ ട  
ഭോഗമോയി ക�രേ െർക്ോർ 
ആരംഭിച്  break the chain 
�്യോമ്പയിനിൽ പങ്കുകചർന്നു 
സ�ോണ്്, നിരന്രം 
ഡ��ൾ ശുചിയോക്കു� 
എന് ഉകദേശകത്തോസട, 
�്യോമ്പസ്ിസറെ വിവിധ 
ഭോഗങ്േിൽ ക�ോകേജ് 
യൂണിയനും, SFI യൂണിറ്ം 
കചർന്് ഹോൻഡ് വോഷു�ളം 
ല ഭ ്യമ ോ ക് ി .
ആള�ൾ വീട്ടിൽ തസന് 
സു ര ക്ഷ ി ത ര ോ യ ി 
തുടരണസമന് ഗവസമെറെ് 
നിർകദേശം അനുെരിച്് 
വീടു�േിൽ �ഴിയുന് 
ക�ോകേജ് യൂണിയൻ pro-
ductive quarantine online 
challenge നടത്തി വരന്നു.

സ്വ ലേ 
ക�ോകേജ്  17.03.2020

B R E A K  T H E 
C H A I N

പടിയയാർ ദിന 
ക്ിസസ് മത്സരം

പടിയോർ ഓർമ് ദിനത്തിൽ, 
കഡോ. പടിയോർ സമകമ്ോറി
യൽ കഹോമികയോ സമഡി
ക്ൽ ക�ോകേജിൽ വച്ചു നട
ത്തിയ ഇറെർ ക�ോകേജ് 
�്വിെ് മത്സരത്തിൽ 38-ോ൦ 
ബോച്ിസല വിദ്യോർത്ിനി�
േോയ രഹിത സ�., റഹീന വി 
എന്ിവർക്് മൂന്ോം 
സ്ഥോനം. .

സ്വ ലേ 
പടിയയാർ ക�ോകേജ്  04.03.2020

EXAM 
UPDATES

* All university ex-
aminations are post-
pond indefinetly. 
The new dates will 
be announced later.

* MD(HOM) Part I reg-
ular and MD(HOM) 
Part II supplementry 
registration dates 
extended. New dates 
for registration will 
be annouce later.

* The Final year Mod-
el exams are post-
pond due to the Co-
rona Virus Epidemic.

* Results of Third 
year examinations 
December 2019 
may announce af-
ter the Lockdown.

* Hall tickets of Sec-
ond BHMS examina-
tions March 2020 
will be issued af-
ter the lockdown. The college was closed on 

17.03.2020 as per Govt or-
der and all students other 
than the PGs and Interns 
were sent home. The Prin-
cipal and Superintendent 
have taken necessary 
measures and precautions 
to ensure social distanc-
ing. Only one entrance is 
open and entry is screened 
by temperature testing 
using IR thermometer. 

COVID -19 @ GHMC 
KOZHIKODE

Provision for handwash is 
availed for all. Patients who 
have fever need not take 
OP ticket and arranged 
special OP room for them. 
There is only one OP other 
than the special fever OP 
is functioning to reduce 
the crowd in OP verandah.
 The teachers un-
der guidance of Pharma-
cy department has made 
Sanitizer using Echinacea.
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Enchinacea Sanitizer prepration 
by Teachers

The Inauguration of 
Le-Graffito by Mr. Abhi-

lash Mohanan.

Fans sponsored by SBI, Malaparmba to COVID-19 
Isolation ward arranged at GHMC Kozhikode

When Kerala Govt ordered 
for the LockDown , PGs 
and Interns requested leave. 
 As per the direc-
tion of Health dept and 
Covid 19 Control Cell, 
Our institute prepared iso-
lation wards for the Cov-
id-19 patients. Hoping 
the situation always under 
control. All the facilities 
have been inspected by 
the Control Cell. .


